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  األردن/ عمان -العلوم اإلسالمّية العالمية أستاذ في جامعة   :العمـل -ب
  أردني  : الجنسيــة  -د  
  2/6/1940: تاريخ الميالد  - هـ
  متزوج : الحالة االجتماعية  -و  
  ستة :       عدد األوالد  - ز 

  :المؤھ�ت العلمية -2
، بتقـدير 1966معـة القـاهرة، في اللغة العربيـة والعلـوم اإلسـالمية مـن كليـة دار العلـوم بجا ليسانس •

  .مع مرتبة الشرف الثانية ، جيد جداً 87.7%
، بتقــدير 1981ماجســتير فــي علــم اللغــة والدراســات الســامية مــن كليــة دار العلــوم بجامعــة القــاهرة،  •

  .ممتاز
ـــاهج وأصـــول التـــدريس، مـــن كليـــة التربيـــة بالجامعـــة األردنيـــة،  • ، بتقـــدير 1986ماجســـتير فـــي المن

  .)ممتاز(% 84.2
، بتقـدير 1988بالجامعـة األردنيـة، ، مـن كليـة اآلداب )غـةالنحـو وعلـم الل(دكتوراه في اللغة العربيـة  •

 .)ممتاز( ،87.9%
  
  :عناوين الرسائل الجامعية -3

  : الماجستير في اللغة العربية •

التطـــور "وقــد نشـــرت فيمــا بعــد بعنــوان " دراســة دالليــة للمصــطلحات اإلســالمية فـــي القــرآن الكــريم"
وصـــدرت عـــن دار المنـــار بالزرقـــاء عـــام " ريملشـــعر الجـــاهلي ولغـــة القـــرآن الكـــالـــداللي بـــين لغـــة ا

  .م1985
  ):المناهج(الماجستير في التربية  •

  .تتبع األخطاء الكتابية في الصفوف االبتدائية الثالثة األولى
  :الدكتوراه في اللغة العربية •

  .بناء الجملة في الحديث النبوي الشريف في الصحيحين
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  :الوظائف والمھام الرسمية -4
  :كنت في

  .عمان/ مدرسًا للغة العربية في كلية الحسين الثانوية 1966-1974 •
عضــوًا للغــة العربيــة فــي قســم التلفزيــون التربــوي فــي مديريــة المنــاهج بــوزارة التربيــة  1974-1975 •

  .عمان –والتعليم 
  .مدرسًا في المرحلة الثانوية في المملكة المغربية 1975-1979 •
 –عمـان / وزارة التربيـة والتعلـيم –مديرية المناهج عضوًا لمناهج اللغة العربية في  1979-1987 •

  األردن
  .المحرر المسؤول في مجمع اللغة العربية األردني 1987-1990 •
  .رئيسًا لقسم اللغة العربية في جامعة عمان األهلية 1990-1998 •
  .أستاذًا مساعدًا بقسم اللغة العربية في جامعة عمان األهلية 1990-2001 •
 .في قسم اللغة العربية بجامعة الزرقاء األهلية مشاركاً أستاذًا  2001-2008 •
 .رئيسًا لقسم اللغة العربية في جامعة الزرقاء األهلية 2002-2005 •
 .أستاذًا مشاركًا في قسم اللغة العربية بجامعة الشرق األوسط للدراسات العليا 2008-2010 •
 .ا أزالفي جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، وم أستاذاً ، 2010-2011 •

  
  )إضافة إلى الوظائف والمھام الرسمية: (الخبرة العملية -5
  في التدريس - أ

غيــر متفــرغ لمــدة فصــلين درســت فيهــا ثــالث (مدرســًا للنحــو فــي جامعــة اليرمــوك  1983-1984 •
  ).مواد

وزارة التعليم / مدرسًا ألساليب تدريس اللغة العربية في كلية تأهيل المعلمين العالية 1988-1989 •
  ).غير متفرغ(، العالي

وفـن الكتابـة والتعبيـر والعـروض  )جــ(والنحـو  )ب(، والنحـو )أ(مدرسًا لمـواد النحـو  1989-1999 •
 ).غير متفرغ(في كلية اآلداب بالجامعة األردنية 

جماليات : امعة العلوم اإلسالمية العالمّية، منهامدرسًا لبعض المواد اللغوية في ج 2009-2010 •
  .النحوي النص القرآني، والخالف

  :تحكيم البحوث العلمية -  ب

تحكــيم عــدد مــن البحــوث العلميــة لتنشــر فــي المجــالت العلميــة المحكمــة للجامعــة األردنيــة ولجامعــة  •
النجـاح الوطنيــة بنــابلس وجامعــة غــزة وجامعــة عمــان األهليــة وجامعــة ماليزيــا وجامعــة الزرقــاء األهليــة 
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، وجامعــــة مؤتــــة، وجامعــــة آل البيــــت )عرفــــةإســــالمية الم( ومجلــــة المعهــــد العــــالمي للفكــــر اإلســــالمي
 .والجامعة الهاشمية، وجامعة جرش وجامعة إربد األهلية

مــن جامعــة النجــاح  ،إلــى أســتاذ مشــارك مــن أســتاذ مســاعد تحكــيم أعمــال علمّيــة مــن أجــل الترقيــة •
  .الوطنية بنابلس، وجامعة األقصى في غزة

  اإلشراف على رسائل جامعية -ج

ــة للدراســات العليــا للطالبــة أمــاني كريشــان علــى رســالة ماجســتي أشــرف • ر فــي جامعــة عمــان العربّي
وقــد ). مســتوى تحصــيل الطلبــة فــي مــادة النحــو العربــي فــي الجامعــات األردنيــة الحكوميــة(بعنــوان 

 .12/7/2003نوقشت الرسالة في 
وخمــس  .اإلشــراف علــى إعــداد ســت رســائل ماجســتير فــي جامعــة الشــرق األوســط للدراســات العليــا •

  .ئل دكتوراه وماجستير في جامعة العلوم اإلسالمّيةرسا

  :مناقشة رسائل جامعية -د

العربيــة بكليــة اآلداب بالجامعــة األردنيــة،  رســالة ماجســتير فــي قســم اللغــةمناقشــة  21/12/1996 •
دراسة أسلوبية لترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة (بإشراف األستاذ وليد سيف، والرسالة بعنوان 

  .للطالب حكيم بن زينل) زيةالمالي

فــي قســم اللغــة العربيــة بجامعــة اليرمــوك، بإشــراف األســتاذ  رســالة ماجســتيرمناقشــة  14/4/1998 •
القــــراءات القرآنيــــة فــــي شــــروح األلفيــــة، أبــــو حيــــان واألشــــموني (ســــمير اســــتيتية، والرســــالة بعنــــوان 

  ).نموذجين
ـــة بج رســـالة ماجســـتيرمناقشـــة  19/4/98 • ـــوان فـــي قســـم اللغـــة العربي امعـــة اليرمـــوك، والرســـالة بعن

  ).الظواهر الصوتية، في قراءة الكسائي(

: فـــي قســـم اللغـــة العربيـــة بجامعـــة اليرمـــوك، والرســـالة بعنـــوان رســـالة ماجســـتيرمناقشـــة  27/5/98 •
  ".أساليب الجمل المسكوكة في النحو العربي بين الداللة والتركيب"

العربيــة بكليــة اآلداب فــي الجامعــة األردنيــة فــي قســم اللغــة  رســالة ماجســتيرمناقشــة  27/6/1998 •
دراســة ) ترجمــة الكاتــب فــي آداب الصــاحب(بإشــراف األســتاذ نصــرت عبــدالرحمن والرســالة بعنــوان 

  .وتحقيق

فـــي قســـم اللغـــة العربيـــة بجامعـــة اليرمـــوك، والرســـالة  رســـالة ماجســـتيرمناقشـــة  8/7/1998بتـــاريخ  •
  ).ة الذبيانيالنفي في العربية، تطبيق على النابغ(بعنوان 

فـــي قســـم اللغـــة العربيـــة بجامعـــة اليرمـــوك والرســـالة  رســـالة ماجســـتيرمناقشـــة  15/7/1998بتـــاريخ  •
  ).العدول الصرفي في القرآن الكريم(بعنوان 
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بإشراف األستاذ الدكتور يوسف أبو العدوس فـي قسـم  رسالة ماجستير، مناقشة 16/12/98بتاريخ  •
أسـلوب الحصـر فـي القـرآن الكـريم عنـد النحـويين (الة بعنـوان اللغة العربية بجامعـة اليرمـوك، والرسـ

 ).والبالغيين

بقسم اللغة العربية بجامعة اليرموك، والرسـالة بعنـوان  رسالة ماجستيرمناقشة  19/4/1999بتاريخ  •
 ).حذف االسم تركيبًا وداللة(

بالجامعـة  ، أربـع منهـا فـي كليـة العلـوم التربويـةسبع رسـائل أخـرى شناق 2001-2000في عامي  •
  .األردنية وثالث في كلية اآلداب من جامعة اليرموك

 .في جامعة اليرموك وثالثاً في الجامعة األردنية  خمس رسائل اثنتين ناقش 2002وفي عام  •

واألخـرى فـي جامعـة عمـان  8/7/2003إحداهما في اليرمـوك يـوم  رسالتين ناقش 2003وفي عام  •
 .12/7/2003العربية يوم 

أسـرار علـم المعـاني فــي "بعنــوان  –فـي جامعـة اليرمـوك  رسـالة دكتــوراةمناقشـة  22/12/2005فـي  •
 .للطالب أحمد األبالق" سورة يوسف

صيغة استفعل في القرآن "في الجامعة األردنية بعنوان  رسالة ماجستيرمناقشة  27/12/2005في  •
 ".الكريم

لــة االســتفهام فــي العربيــة جم"فــي جامعــة اليرمــوك بعنــوان  رســالة دكتــوراةمناقشــة  19/4/2006فــي  •
 ".واإلنجليزية دراسة تقابلية

آراء ابـن هشـام فـي آراء "فـي الجامعـة الهاشـمية بعنـوان  رسـالة ماجسـتيرمناقشة  25/4/2006في  •
 ".الزمخشري النحوية

، شـاركت فـي مناقشـة 31/12، و 31/12، و 15/5، و 13/5و  5/5م، في أيـام 2008في عام  •
 .في جامعتي الهاشمية واألردنية دكتوراة ورسالةماجستير  أربع رسائل

شــــاركت فــــي مناقشــــة  31/12، و 17/12، 26/7و  20/7، 26/4م، فــــي أيــــام 2009فــــي عــــام  •
  .في الجامعات األردنية ومؤتة والهاشمية خمس رسائل بين الماجستير والدكتوراة

  .يةالجامعات األردنية الحكوم 2011، 2010أعوام  ثم توالى هذا النشاط بعد ذلك في •

  :في النشاط اإلداري والثقافي -هـ

  .جامعة عمان األهلية/ أمين سر مجلس كلية اآلداب والعلوم 1990-1992

  .رئيسًا للجنة الثقافية في جامعة عمان األهلية 1990-1992
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تصـــدر عـــن جامعـــة ) مجلـــة علميـــة محكمـــة(مســـاعد رئـــيس هيئـــة تحريـــر مجلـــة البلقـــاء  1990-1997
  .عمان األهلية

وهـي مجلـة ثقافيـة  .، رئيس التحرير لمجلة اآلفـاق التـي تصـدرها جامعـة الزرقـاء األهليـة2001-2005
  .فصلية

الــذي عقــد فــي ) حضــارة األمــة وتحــدي المعلوماتيــة(، رئــيس اللجنــة التحضــيرية لمــؤتمر 2003-2004
  .20/5/2004-18جامعة الزرقاء األهلية أيام 

وأمين السر . إلسالمي العالمية في األردنرابطة األدب ااإلقليمي لمكتب الرئيس  2005-2011
  .لمجلس أمناء الرابطة

  .وما أزال عضوًا عامًال في مجمع اللغة العربية األردني 2006-2011

  

  ):في مجال اللغة(المنشورات العلمية  -6

  .التطور الداللي بين لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم -30

  .الشريف في الصحيحينبناء الجملة في الحديث النبوي  -31

  .اللغة العربية، بحوث في النحو والبالغة واألدب لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية -32

  ).كتاب محكم. (شواهد في اإلعجاز القرآني، دراسة لغوية وداللية -33

  )إعداد(التطور الثقافي في فلسطين واألردن في القرن العشرين  -34

  ).تقديم( 2004، دار الفرقان، 1اصد ياسر الزيدي، طكً . فقه اللغة العربية، د -35

  .2008سلسلة الندوات والمحاضرات، عن جمعية الدراسات والبحوث اإلسالمية، تحرير وتقديم،  -36

قصــة الرجــل والمــرأة فــي القــرآن الكــريم، دراســة لغويــة ودالليــة، نشــرته وزارة األوقــاف فــي : هــو وهــي -37
  .، بعد التحكيم2009الكويت عام 

  :البحوث العلمية المحكمة -7

  :البحوث العلمية التي قدمت للترقية إلى رتبة أستاذ مشارك -أ

  .العالقة الداللية بين إبليس والمالئكة في ضوء قواعد باب االستثناء  -1

  .1998، نبسان 2، العدد2، مجامعة عمان األهلية/ ث والدراساتنشر في مجلة البلقاء للبحو 

ــا(  -2 ، 77، مي مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة بدمشــقلنحويــة والقــراءات القرآنيــة، نشــر فــبــين القواعــد ا) لّم



  6  

  .م2002، نيسان 2جزء

، حزيـران 2، العـدد 14، مجلـة جامعـة النجـاح الوطنيـة بنـابلسنشـر فـي م). ُأفعـول(ما ورد علـى وزن   -3
  .م2000

، مهـداة إلـى األســتاذ دراسـات إسـالمّية وعربيـة: كتـابالكتـاب والقـرآن، دراسـة لغويـة دالليـة، نشـر فــي   -4
  .م2003جمال أبو حمدان، صدرت عن دار الرازي، عمان . الدكتور فضل عباس، أعدها للنشر د

ات جامعـة القــدس قـرر ، نشــرت ضـمن مواللغـة واألدب وعـدد مـن البحـوث اللغويـة فــي النحـو والصـرف  -5
 :خضع للتحكيم األكاديمي قبل نشرها، ومنهاوكانت ت .المفتوحة

  )1(النحو  -

 )2( النحو -

 الصرف -

 .األدب العربي وفنونه -

 ).1(اللغة العربية وأساليب تدريسها  -

 .1998، صدرت عن دار عمار، عمان، )دراسة لغوية داللية: شواهد في اإلعجاز القرآني(كتاب  -6

 :البحوث التي قدمت للترقية إلى رتبة أستاذ -ب

  .م2004 67عدد ال نشر في مجلة مجمع اللغة العربية األردني" صيغة تفعال المصدرية في العربية" -1

نشــر فــي مجلــة الزرقــاء " نظــرات بيانيــة فــي آيــات الوالــدين: "التشــريع واإلعجــاز فــي التركيــب القرآنــي" -2
 .2004عام  1، العدد6المجلد  للبحوث والدراسات

ودالليــة، مــع معجــم مــا ورد علــى صــيغة إفعيــل ومعجــم مــا ورد علــى إبلــيس والشــيطان، دراســة لغويــة  -3
 .م2006 ، 1، العدد20المجلد  نشر في مجلة جامعة النجاح الوطنية بنابلس،. صيغة فيعال

، 24المجلـد . بين قواعد اللغة وصور االستعمال، نشر فـي مجلـة كليـة اآلداب بجامعـة دمشـق) حيث( -4
 .م2008، 1العدد

 .م2009 ، 56، العدد 14السنة  مفهومه ووسائله، نشر في مجلة إسالمية المعرفة،: يالبيان القرآن -5

نشــر فــي مجلــة اللغــة العربيــة، تصــدرها كليــة اللغــة  الجهــود اللغويــة فــي شــرح غريــب الحــديث الشــريف، -6
 .2010العربية في جامعة أم درمان اإلسالمّية، 

قبــل للنشــر فــي مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة فــي  ات،الترتيــل القرآنــي، أول درس صــوتي فــي تــاريخ اللغــ -7
 .السودان
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شــعر ابــن دريــد األزدي، نظــرات فــي اللغــة والداللــة، مقبــول للنشــر فــي المجلــة األردنيــة للغــة العربيــة   -8
 .وآدابها

ــيم العــام، الواقــع وســبل النهــوض بأدائــه التربــوي، الموســم الثقــافي  -9 ــم اللغــة العربيــة فــي مرحلــة التعل معل
  .م2009بع والعشرون لمجمع اللغة العربية األردني، السا

اللغــة العربيــة وأثرهــا فــي المنهــاج التربــوي، المــؤتمر الــدولي األول لكليــة الدراســات األدبيــة واللغويــة،  -10
 .م2009جامعة جدارا، األردن، 

ي جامعـة آل الـذي عقـد فـ) أعـالم أردنيـون(عبد الكريم خليفة وجهوده اللغوية، بحث ألقي في مؤتمر  -11
  .م2009البيت 

معــايير اختيــاره، نشــر فــي كتــاب الموســم الثقــافي الثــاني : معلــم اللغــة العربيــة فــي المرحلــة األساســّية -12
  .2011والعشرين، عام 

دراسـة لغويـة دالليـة، نشـرته إدارة الثقافـة فـي ) قصة الرجل والمرأة في القـرآن الكـريم: هو وهي(كتاب  -13
  .، بعد التحكيم2009مية في الكويت عام وزارة األوقاف اإلسال

  ):في مجال التربية والتعليم والمناھج( ا/نتاج العلمي -8
  .للصف الثاني الثانوي في األردن، باالشتراك    كتاب النقد والبالغة -1
  .للصف الثالث الثانوي في األردن، باالشتراك    كتاب النقد والبالغة -2
  .سلطنة عمان، باالشتراك/ ألول الثانويللصف ا  كتاب التطبيقات اللغوية -3

  .سلطنة عمان، باالشتراك/ للصف الثاني الثانوي  كتاب التطبيقات اللغوية -4

  .سلطنة عمان، باالشتراك/ للصف الثالث الثانوي  كتاب التطبيقات اللغوية -5

  .سلطنة عمان، باالشتراك/ للصف األول الثانوي  كتاب المطالعة والنصوص -6

  .سلطنة عمان، باالشتراك/ للصف الثاني الثانوي  طالعة والنصوصكتاب الم -7

  .سلطنة عمان، باالشتراك/ للصف الثالث الثانوي  كتاب المطالعة والنصوص -8

  .سلطنة عمان، باالشتراك/ للصف الثاني الثانوي    كتاب األدب العربي -9

  .كسلطنة عمان، باالشترا/ للصف الثاني الثانوي  كتاب األدب العربي -10

  .سلطنة عمان، باالشتراك/ لكتب اللغة العربية في المرحلة الثانوية    دليل المعلم -11
إضـافة إلـى ) المنسـق العـام لفريـق التـأليف(كتب اللغة العربية في مرحلة التعليم اإللزامي في األردن  -

  :االشتراك في تأليف الكتب التالية

  .ن، باالشتراكللصف الثامن في األرد    كتاب المطالعة والنصوص -12
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  .األردن،  باالشتراك/ للصف التاسع     كتاب المطالعة والنصوص -13
  .في األردن، باالشتراك/ للصف العاشر    كتاب المطالعة والنصوص -14
  .في األردن، باالشتراك/ للصف الثامن    كتاب التطبيقات اللغوية -15
  .شتراكفي األردن، باال/ للصف التاسع    كتاب التطبيقات اللغوية -16
  .في األردن، باالشتراك/ للصف العاشر    كتاب التطبيقات اللغوية -17
  .في األردن، باالشتراك/ للصف التاسع    كتاب التعبير والتلخيص -18
  .دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية المقررة للصف الثامن في األردن، باالشتراك -19
  .ة للصف التاسع في األردن، باالشتراكدليل المعلم إلى كتب اللغة العربية المقرر  -20
  .دليل المعلم إلى كتب اللغة العربية المقررة للصف العاشر في األردن، باالشتراك -21
  .قواعد اإلمالء، لبرامج التعليم عن بعد في جامعة القدس المفتوحة -22
  .تراكلبرامج التعليم عن بعد في جامعة القدس المفتوحة، باالش) 1(اللغة العربية  -23
  .لبرامج التعليم عن بعد في جامعة القدس المفتوحة، باالشتراك) 2(اللغة العربية  -24
  .األدب العربي وفنونه، لجامعة القدس المفتوحة، باالشتراك -25
  .لجامعة القدس المفتوحة، باالشتراك –اللغة العربية وطرائق تدريسها  -26
  .باالشتراك، لجامعة القدس المفتوحة، )1(علم النحو  -27

  .، لجامعة القدس المفتوحة، باالشتراك)2(علم النحو  -28

  .علم الصرف، لبرامج التعليم عن بعد في جامعة القدس المفتوحة، باالشتراك -29

  :صياغة المناھج والمقررات الدراسية  -9
  .األردن/ وزارة التربية والتعليم/ منهاج اللغة العربية في مرحلة التعليم األساسي   -1

  .األردن/ وزارة التربية والتعليم/ الثانوي/ منهاج اللغة العربية للقسم التمريضي   -2

  .األردن/ وزارة التربية والتعليم/ الثانوي/ منهاج اللغة العربية للتعليم المهني   -3

  .سلطنة عمان/ وزارة التربية والتعليم/ منهاج اللغة العربية في المرحلة الثانوية   -4

  .األردن/ وزارة األوقاف/ ة لمركز تأهيل الوعاظ واألئمةمنهاج اللغة العربي   -5
  .وزارة التربية والتعليم/ منهاج اللغة العربية للمرحلة الثانوية   -6
  .في جامعة القدس المفتوحة)  1(وضع خطة مادة نحو    -7
  .في جامعة القدس المفتوحة)  2(وضع خطة مادة نحو    -8
  .توحةوضع خطة مادة الصرف  في جامعة القدس المف   -9
  .في جامعة القدس المفتوحة) كتاب خاص في اللغة(وضع خطة مادة  - 10
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  .لجامعة القدس المفتوحة) 2(وضع خطة أساليب تدريس اللغة العربية  - 11

  ):خارج ا4ردن(الخبرة العملية  -10
منهـــــــاج المرحلـــــــة االبتدائيـــــــة فـــــــي الجمهوريـــــــة  صـــــــياغة امتحـــــــان لقيـــــــاس مـــــــدى تحـــــــديث أهـــــــداف -1

-14فـــــي بوســـــطن بأمريكـــــا، لمـــــدة أســـــبوعين مـــــن  E.T.Cًا، مـــــن مؤسســـــة العربيـــــة اليمنيـــــة، انتـــــداب
29/6/1992.  

وٕاعـــــداده لحســـــاب الصـــــندوق العربـــــي لإلنمـــــاء ) المعجـــــم العربـــــي الحـــــديث(االشـــــتراك فـــــي صـــــياغة    -2
  .1990-1988االجتماعي في الكويت من عام 

التي عقدت في ) اإلسالميةتأهيل األطر التربوية في مجال اللغة العربية والعلوم (االشتراك في دورة    -3
المنظمـــة اإلســـالمية للتربيـــة والعلـــوم (، بتنظـــيم االيسيســـكو 9/5/1997-27/4/97قازاخســـتان بـــين 

  ).والثقافة

  :المقا7ت الفكرية والثقافية  -11
  :في المجلة الثقافية التي تصدرها الجامعة األردنية   )1(

  .12/13/1987الترادف في اللغة، العددان  -1
  .14/15/1989دراسة لغوية وداللية، العددان  إبليس والشيطان، -2
  .1989، 17مدارس المعجم العربي، العدد  -3

  :التي تصدرها وزارة التربية والتعليم في األردن) رسالة المعلم(في مجلة    )2(
، كانون 26، المجلد 6أسس اختيار موضوع برنامج التلفزيون التربوي في اللغة العربية، عدد  -4

  .1985األول، 
  .1987، كانون األول 28، المجلد 4ترقيم، العدد عالمات ال -5

  . التي تصدر في قطر) األمة(في مجلة   )3(
  .1983، السنة الثالثة نيسان، 31الخليل بن أحمد الفراهيدي وكتابة العين، العدد  -6
  .1984، السنة الرابعة، شباط 41ضياء الدين بن األثير وكتابة المثل السائر، العدد  -7
  .1984، السنة الرابعة حزيران، 45اآلثار، العدد الجبرتي وكتابه عجائب  -8
  .1986، السنة السادسة، كانون الثاني 65لغة القرآن الكريم، العدد  -9
ـــاب العزيـــز - 10 ـــز فـــي لطـــائف الكت ـــه بصـــائر ذوي التميي الســـنة  76العـــدد . الفيروزأبـــادي، وكتاب

  .1986السادسة، آذار، 

  :ى عشرين عامًا أذكر منها، مقاالت كثيرة جدًا على مد)هدي اإلسالم(في مجلة   )4(



  10  

  .1983، 28، المجلد 1حركة العلم والثقافة في جندي فلسطين واألردن، العدد   - 11

  .1984، 29، المجلد 2التجنيد اإلجباري في اإلسالم، العدد   - 12

  .1985، 29، المجلد 8االستفتاء الشعبي على خالفة عمر، العدد   - 13

  .1988، 32، المجلد 1العدد . لةملك وملك، متباعدان في األصل واالشتقاق والدال  -14

  :مجلة الخفجي، نشرت فيها مقاالت عدة منها  )5(

  .1986، آب 16، العدد الخامس السنة )عرض ونقد(العمدة في صناعة الشعر ونقده  -15

كتاب في كتب عدة، وعالم في أمـة وحـدة، ابـن حجـر العسـقالني وكتابـه فـتح البـاري، العـدد  - 16
  .1987، تشرين األول، 17السابع، السنة 

  .األردن/ ، وزارة الثقافة والتراث القومي)أفكار(مجلة   )6(

 .يسألونك عن لغة القرآن الكريم  - 17

كــان ينشــر ) فــي اإلعجــاز القرآنــي(عامــًا متواليــة، عمــود عنوانــه 12األردنيــة لمــدة ) الــرأي(فــي جريــدة  )7(
 .أسبوعيًا، وفي رمضان يتحول إلى عمود يومي

لمــدة أربــع ســنوات، مــن ) فــي البيــان القرآنــي(وعية بعنــوان األردنيــة، مقالــة أســب) الدســتور(فــي جريــدة  )8(
2006-2009.  

  .إضافة إلى عشرات المقاالت الفكرية في الصحف اليومية المتعددة )9(

  :اللجان العلمية -12
  ).مقرراً (، 1988-1979وزارة التربية والتعليم، األردن من / لجنة تطوير مبحث اللغة العربية -1

-1988للغـــــــة العربيـــــــة، وزارة التربيـــــــة والتعلـــــــيم، األردن مـــــــن الفريـــــــق الـــــــوطني لتطـــــــوير مبحـــــــث ا -2
1990.  

  1985 ).رئيس اللجنة(لجنة تصحيح امتحان شهادة الدراسة الثانوية  -3
-1985) رئـــــيس اللجنـــــة(لجنـــــة تصـــــحيح امتحـــــان شـــــهادة امتحـــــان القبـــــول إلـــــى المرحلـــــة الثانويـــــة  -4

1986.  
  .1985، )رئيس اللجنة(لجنة تصحيح االمتحان الشامل  -5
-1990إعـــــداد بـــــرامج التأهيـــــل والتـــــدريب للمشـــــرفين التربـــــويين فـــــي وزارة التربيـــــة والتعلـــــيم  لجنـــــة -6

1992.  

  :الدورات العلمية -13
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  .عمان - 1968دورة في القياس والتقويم لمدة شهر عام  -1
دورة في التعليم بواسطة الحقيبة التعليمية، نظمها مركز التقنيات التربوية في الكويت التابع للمنظمة  -2

  .في مدينة دمشق 1980أسبوعان، من آب . ربية للتربية والثقافة والعلومالع

دورة تطوير أساليب تدريس اللغة العربية، المنظمـة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، دمشـق، نيسـان،  -3
1986.  

هـاتف / عمان  تالع العلي -11953الرمز البريدي  –) 1039(ب .ص: عنوان المنزل - :العنوان -14
  .عمان) 5622396(زل والناسوخ المن
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